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BOERENFORUM EN 
ANDERE ORGANISATIES 
KOMEN OP VOOR EEN 

BETERE TOEGANG TOT 
GROND VOOR BOEREN

Landbouwleven Actueel | Online 
19/04/2021 16:00 

Naar aanleiding van de internationale 
dag van de boerenstrijd voerde 
Boerenforum met ondersteunende 
organisaties actie voor een betere 
toegang tot grond voor landbouwers. 
“Als we nu niet ingrijpen hebben we 
binnenkort geen grond meer voedsel” 
” zegt Tijs Boelens, woordvoerder 
van Boerenforum.

In Oosterzele voerden vorige 
zaterdag tientallen sympathisanten 
van Boerenforum, Wervel, Climaxi 
en Fian met vlaggen en borden 
‘Grond voor voedsel’ actie tegen het 
nieuwe stuk N42 tussen Wetteren en 
Geraardsbergen. Het was de kick-off 
van een campagne die verder wordt 
uitgerold. 

TREND VERDER 
AANPAKKEN 

“We willen laten zien dat 
landbouwgrond alsmaar schaarser 
wordt doordat ze enerzijds 
wordt ingenomen door industrie, 
verstedelijking, wegen, speculatie 
en mensen die er tuinen of 
paardenweides van willen maken 
en anderzijds door concurrentie 
van grootschalige en destructieve 
agro-industrie. Deze trends moeten 
dringend worden aangepakt of er is 
binnenkort geen grond voor voedsel 
meer over”, geeft bioboer Tijs 
Boelens mee.

Volgens Boerenforum en de 
ondersteunende organisaties 
illustreert de situatie aan de N42 

tussen Wetteren en Geraardsbergen 
de dynamieken die nog verder in 
Vlaanderen woren teruggevonden. 
“Landbouwers moeten wijken 
voor uitbreiding van industrie, 
woningen en wegen. Vaak gaat 
het om investeringen die niet 
wenselijk, schadelijk of onnodig zijn, 
of waarvoor alternatieven kunnen 
worden gevonden.” 

Elke dag verdwijnt 7 ha open 
ruimte, waarvan een groot deel 
landbouwgrond. “Het probleem 
is voldoende bekend en in kaart 
gebracht, maar politieke maatregelen 
blijven uit. De instrumenten die al 
worden uitgewerkt dreigen hun 
doel voorbij te schieten. Eind maart 
sprak een ongeziene coalitie van 
landbouwers, natuurbeschermers, 
architecten en stedenbouwkundigen, 
zich nog uit tegen de Vlaamse 
betonstopplannen omdat ze 
niet zullen leiden tot de nodige 
bouwshift.” 

Op zaterdag 17 april werd wereldwijd 
actie gevoerd voor duurzame en 
sociaal rechtvaardige landbouw. 
Als herdenking van 19 boeren 
van de landloze boerenbeweging 
in Brazilië die op 17 april 1996 
vermoord werden, in opdracht van 
grootgrondbezitters. Naar aanleiding 
van deze internationale actiedag wil 
Boerenforum de aandacht vestigen 
op het grondprobleem in België.

“Het is opvallend dat, ondanks het feit 
dat het probleem gekend is, er in de 
beleidsvisie van landbouwminister 
Hilde Crevits zo weinig aandacht naar 
uitgaat. De enige concrete maatregel 

die naar voor wordt geschoven is 
een hervorming van de pachtwet. 
Een hervorming kan mogelijk een 
positieve impact hebben, maar het 
grondprobleem is veel complexer 
en moet ook op andere fronten 
worden aangepakt. Daarom blijven 
wij op dezelfde nagel kloppen, 
zodat het grondprobleem op een 
globale manier wordt aangepakt. 
Boerenforum werkte een visie 
rond grond uit die de complexiteit 
van het probleem belicht en eisen 
formuleert”, aldus Tijs Boelens. 

CONCURRENTIE IN 
LANDBOUW 

“Naast de inname van grond door 
andere sectoren en actoren, maken 
we ons ook zorgen over concurrentie 
binnen de landbouw. Zo neemt de 
productie van aardappelen voor 
export van frieten steeds meer 
grond in, aangestuurd door de 
aardappelindustrie. In Wallonië 
voerden de landbouworganisaties op 
zondag 18 april actie tegen de bouw 
van een nieuwe aardappelfabriek 
in Frameries. Indien die er komt, zal 
de vraag naar aardappelen enorm 
stijgen, met een hogere druk op 
grond tot gevolg.” 

Lieven Vancoillie

https://krant.landbouwleven.
be/#Vlan/VL_LANDBOUW/
web,2021-04-22,GENERALE|VL_
LANDBOUW,2021-04-
22,GENERALE,1|6
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BOERENFORUM VOERT 
ACTIE VOOR BEHOUD 
LANDBOUWGROND 

EN EIST GROND VOOR 
VOEDSEL

Het Laatste Nieuws, 17 april 2021

GIJZENZELE – OP EEN 
VELD LANGS DE N42 IN 
GIJZENZELE VOERDE 
HET BOERENFORUM 
VANDAAG OP DE IN-
TERNATIONALE DAG 
VAN DE BOERENSTRI-
JD ACTIE VOOR HET 
BEHOUD VAN VOL-
DOENDE VRUCHTBARE 
LANDBOUWGROND.

Didier Verbaere 17-04-21, 13:22 

De locatie was niet lukraak 
gekozen want een deel van de 
landbouwgronden langsheen 
de Oosterzelesteenweg dreigt 
ingepalmd te worden voor de 
aanpassing en de verdubbeling van 
de gewestweg richting Zottegem. 
“Landbouwgrond wordt steeds 
schaarser en duurder. Ze wordt 
opgeslokt door destructieve agro-
industrie, verdwijnt onder beton 
of valt ten prooi aan speculatie, 
verpaarding en vertuining. Als we nu 
niet ingrijpen, hebben we binnenkort 
geen grond voor voedsel meer!” 
waarschuwt Boerenforum.

“Elke dag verdwijnt 7 hectare 
open ruimte, waarvan een 
groot deel landbouwgrond. Het 
probleem is voldoende gekend en 
in kaart gebracht, maar politieke 
maatregelen blijven uit. Eind maart 
sprak een coalitie van landbouwers, 
natuurbeschermers, architecten en 
stedenbouwkundigen, zich nog uit 
tegen de Vlaamse betonstopplannen 
omdat ze niet zullen leiden tot de 
nodige bouwshift. En meer dan 15 
procent van de landbouwgrond 
wordt vandaag oneigenlijk gebruikt 

voor privétuinen en hobbypaarden. 
De veelzijdige vraag naar 
landbouwgrond deed de prijzen de 
afgelopen jaren de pan uit swingen. 
Voor boerinnen en boeren is het 
daardoor bijna onmogelijk om de 
weinige grond die nog vrijkomt te 
verwerven”, klinkt het. Daarom 
werden vandaag in heel Vlaanderen 
vlaggen geplant met de slogan: grond 
voor voedsel.

https://www.hln.be/oosterzele/
boerenforum-voert-actie-voor-
behoud-landbouwgrond-en-eist-
grond-voor-voedsel~a39d0eb0/
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PROTEST KLINKT 
STEEDS LUIDER BIJ 

BOERENFORUM

19/04/2021 / Marcel en Danny Van De 
Vijver - De Lobelle ·

De maat is vol voor het Boerenforum 
dat precies op de ‘Internationale dag 
van deBoerenstrijd’ actie voerde 
voor het behoud van voldoende 
vruchtbare landbouwgrond. 

Deslogans ‘Grond voor voedsel’ en 
‘Beton kunnen we niet eten’, spreken 
boekdelen.(Reporter 17, foto’s 
Danny De Lobelle)Het Boerenforum 
koos Gijzenzele als locatie omdat 
langs de Oosterzelesteenweg voor  
deaanpassing van de N42 gronden 
dreigen verloren te gaan. Het 
Boerenforum: ‘Het is hoogtijd om in 
te grijpen, binnenkort is er geen grond 
voor voedsel meer. Landbouwgrond 
isschaars en wordt peperduur. 

De gronden worden ingepalmd 
door de agro-industrie,verdwijnt 
onder beton of valt ten prooi aan 
speculatie, ‘verpaarding’, tuinen’, 
klinkt hetwaarschuwend bij het 
Boerenforum.‘Er verdwijnt dagelijks 
7 ha open ruimte, een ruim deel is 
landbouwgrond. Het probleemis al 
lang gekend, in kaart gebracht, hoog 
tijd dat de politiek ingrijpt. Meer dan 
15 % vande landbouwgrond wordt 
vandaag oneigenlijk gebruikt voor 

privé tuinen enhobbypaarden. 

De prijzen voor landbouwgrond 
swingen de pan uit. Voor (jonge)
landbouwers is het meer en meer een 
‘mission impossible’ om nog grond te 
kunnenkopen’.  

nuus.be/2021/04/19/protest-
k l i n k t - s t e e d s - l u i d e r - b i j -
boerenforum/

BOERENSTRIJDDAG IN 
GIJZENZELE

17 april 2021 - 12:38 

Het Boerenforum hield zaterdag een 
actie op een veld langs de N42 in 
Gijzenzele. Ze protesteerden tegen 
het verdwijnen van landbouwgrond.

Samen met ondersteunende 
organisaties koos Boerenforum 
de ‘internationale dag van de 
Boerenstrijd’ uit om betere toegang 
tot grond voor boeren te vragen. 
Het was tegelijk de start van een 
campagne met vlaggen met als 
opschrift ‘grond voor voedsel’. 
Die komen op de bedreigde 
landbouwgronden in Vlaanderen.

“Zo willen we laten zien dat 
landbouwgrond steeds schaarser 
wordt,” legt bioboer Tijs Boelens uit. 

“Landbouwgrond wordt ingenomen 
door industrie, verstedelijking, 
wegen, speculatie en mensen die 
er tuinen of paardenweides van 
willen maken. Maar daar is ook de 
concurrentie van grootschalige en 
destructieve agro-industrie. Hier 
wordt 60% van de boeren door 
getroffen. Deze trends moeten 
dringend aangepakt worden of er is 
binnenkort geen grond voor voedsel 
meer over”.

Bioforum hield de actie op een 
stuk landbouwgrond naast de N42 
in Gijzenzele, samen met Wervel, 
Climaxi en FIAN België. Het is precies 
die N42 waar stroken landbouwgrond 
zullen verdwijnen voor de verbreding 
van de weg van 2 naar 4 rijstroken.

http://www.radioaccent.be/
boerenstrijddag-in-gijzenzele/

Flickr Galerie

Alle fotos’ en video’s vind 
je op flickr te downloaden 
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AARDPEER IN NEDER-
LAND EN DE LANDGE-
NOTEN IN VLAANDEREN 
KOPEN LANDBOUW-
GROND OP VOOR DE 
BIOBOER

WAT ALS BURGERS 
SAMEN ALLE 

LANDBOUWGROND 
BEZATEN?

ROXANE SOUDAGAR . 18 APRIL 2021

‘Grond voor voedsel’, dat vraagt 
Boerenforum op de Internationale 
Dag van de Boerenstrijd op 17 
april. De grondoppervlakte voor 
landbouw in Vlaanderen wordt 
steeds kleiner en duurder. Ook in 
exportreus Nederland ligt de nadruk 
in de landbouw op massaproductie 
en is grond voor de kleine boer 
onbetaalbaar. Maar de burger kan 
deel zijn van de oplossing. ‘Als het 
land collectief eigendom wordt, 
kunnen boeren investeren in 
duurzame innovaties.’

Lees de volledige artikel op MO :

https://www.mo.be/analyse/
wat-als-burgers-samen-alle-
landbouwgrond-bezaten

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen 
7 hectare open ruimte, stelt 
Boerenforum. Een groot deel 
daarvan is landbouwgrond.

‘Als dit niet wordt aangepakt, is 
er binnenkort geen grond voor 
voedsel meer over’, waarschuwt 
Tijs Boelens, woordvoerder van 
Boerenforum. ‘Landbouwgrond 
wordt schaarser en moet wijken 
voor industrie, verstedelijking, 
wegen, tuinen, paardenweides of 
grootschalige agro-industrie.’

Door de grote vraag wordt 
landbouwgrond bovendien voor 
veel boeren onbetaalbaar. Het 
aantal landbouwbedrijven neemt 
daardoor ook af: van 34.410 in 2005 
naar 23.318 in 2019, volgens cijfers 
van het Vlaamse Departement 
Landbouw en Visserij.

De dure grond komt in handen 
van een kleine groep grote spelers 
of investeerders die maar weinig 
met landbouw te maken hebben. 
Of hij verdwijnt onder het beton. 
Dure en schaarse landbouwgrond 
maakt duurzame investeringen 
en lokale landbouw simpelweg 
onmogelijk.

COLLECTIEF EIGENDOM 
IN NEDERLAND

Kun je als burger de landbouw 
duurzamer maken? Jazeker, 
zeggen de oprichters van 
Aardpeer, een beweging die 
de landbouwtransitie wil 
versnellen met een radicaal 
idee: wat als burgers de grond 
opkopen die boeren nodig 

‘Als mensen mede-eigenaar van de grond zijn, willen ze misschien ook weten wat er 
gebeurt op die grond, wie het bewerkt en hoe.’ CC0
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hebben om te verduurzamen? 
Voor boeren die niet meer willen 
massaproduceren?

Op die manier kunnen boeren 
hun geld in duurzame innovaties 
steken, in plaats van in dure grond. 
‘Als het land collectief eigendom 
wordt, kunnen boeren investeren 
in duurzame innovaties.’

Nederland is de op een na grootste 
landbouwexporteur van de 
wereld. Dat zo’n klein land zo veel 
kan exporteren, zegt alles over 
hoe wij met onze grond omgaan, 
zegt Geert van der Veer (44). Hij 
werd op de Hogere Agrarische 
School in Den Bosch opgeleid tot 
boer en werkt al meer dan twintig 
jaar in de landbouw.

‘Tijdens mijn opleiding werd 
ik de “opinieleider” genoemd 
omdat ik zoveel kritische vragen 
stelde. Waarom leren we niets 
over ecologie, over een gezonde 
bodem? We leerden vooral om 
zoveel mogelijk te produceren per 
vierkante meter, maar dat doet 
iets met het milieu.’

‘We leerden vooral om zoveel 
mogelijk te produceren op de 
vierkante meter, maar dat 
doet iets met het milieu.’

Ondanks zijn kritische blik rolde 
Van der Veer de “gangbare” 
landbouwsector in, waar alles 
draait om massaproductie en 
waar duurzaamheid ver te zoeken 
is. Dat komt mede doordat 
landbouwgrond in Nederlands zo 
duur is dat hij niet in verhouding 
staat tot de opbrengst. Het is 
financieel daarom slim om een 
klein stuk grond intensief te 
gebruiken.

‘Maar duurzame landbouw 
betekent juist dat je minder 
produceert op eenzelfde 
hoeveelheid grond,’ zegt Van der 
Veer, ‘of hetzelfde produceert op 
méér grond. Dat is nodig voor de 
bodem en de biodiversiteit.’

GROND VAN IEDEREEN

Met dat idee in gedachten begon 
Van der Veer met Aardpeer. 
Sinds 27 januari 2021 kan iedere 
Nederlandse burger via Aardpeer 
obligaties kopen, van 500 euro 
per stuk, bij de Stichting BD 
Grondbeheer. Deze stichting 
gebruikt het geld om grond te 
kopen, van boeren of andere 
grondbezitters die (een deel van) 
hun grond willen verkopen.

Boeren kunnen zelf bij Aardpeer 
aankloppen met een duurzaam 
bedrijfsplan en de grond 
aanwijzen die daarvoor nodig 
is. De stichting pacht (verhuurt) 
deze grond dan voor een relatief 
lage prijs aan de boer. In krap 
twee maanden hebben zich al 75 
boeren gemeld en is al 2,2 miljoen 
euro aan obligaties opgehaald.

Gerjan Snippe is een van de eerste 
bij Aardpeer aangesloten boeren. 
Hij teelt biologische groenten in de 
Flevopolder, vertelt Liesbeth Soer 
(54), mede-initiatiefneemster van 
Aardpeer. ‘Snippe maakt gebruik 
van de grond van verschillende 
boerenbedrijven in de Flevopolder, 
zodat zoveel mogelijk mensen 
betaalbare biologische groenten 
kunnen krijgen. En omdat hij 
zelf geen grond bezit, kan hij zijn 
geld steken in verduurzamen en 
innoveren.’

Snippe gebruikt bijvoorbeeld 
wisselteelt: sommige seizoenen 
teelt hij gewassen die hem niets 
opleveren, die hem soms zelfs 
geld kosten, maar die hem wel 
helpen om de grond te herstellen, 
vertelt Soer. ‘Hij runt ook een 
informatiecentrum waar hij 
geïnteresseerden vertelt hoe de 
keten eruitziet, van het plantje tot 
je bord.’

‘Duurzame landbouw 
betekent minder produceren 
op eenzelfde hoeveelheid 
grond.’

Dat grond in Nederland zo duur is, 
heeft er alles mee te maken dat het 
een handelsobject is geworden 
dat almaar wordt gekocht en 
doorverkocht om zo snel mogelijk 
winst te maken. Aardpeer wil 
grond dan ook ‘vrij’ maken: het 
is dan geen particulier eigendom 
meer en dus geen handelsobject.

Het doel is dus niet om méér 
landbouwgrond te creëren, 
maar om te zorgen dat de 
landbouwgrond die momenteel 
commercieel bezit is, collectief 
eigendom wordt. Alleen op 
die manier kunnen boeren 
duurzame langetermijnplannen 
maken, is de verwachting van de 
initiatiefnemers.

Aardpeer bestaat sinds begin 
2021 en is een initiatief van 4 
mensen, van 4 verschillende 
organisaties, die ieder op hun 
eigen manier willen bijdragen 
aan een nieuw voedselsysteem: 
Geert van der Veer van 
Herenboeren NL, Kees van Biert 
van Stichting BD Grondbeheer, 
Danielle de Nie van Stichting 
Wij.land en Liesbeth Soer van 
Triodos Regenerative Money 
Centre.

VAN GROND TOT MOND

Niet alleen het gebrek aan 
betaalbare grond is een groot 
struikelblok voor boeren die willen 
verduurzamen. Ook de positie 
van de boer in de voedselketen 
speelt een rol, weet Van der Veer. 
Die keten is nu zo lang, dat de 
boer eigenlijk pas achteraf weet 
wat een product opbrengt. De 
macht ligt bij de supermarkten, 

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://www.trouw.nl/economie/hoe-nederland-uitgroeide-tot-exportreus-in-de-landbouw-en-nu-moet-veranderen~b2e65581/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.mo.be%2F
https://www.trouw.nl/economie/hoe-nederland-uitgroeide-tot-exportreus-in-de-landbouw-en-nu-moet-veranderen~b2e65581/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.mo.be%2F
https://www.trouw.nl/economie/hoe-nederland-uitgroeide-tot-exportreus-in-de-landbouw-en-nu-moet-veranderen~b2e65581/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.mo.be%2F
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de distributiecentra en 
grote coöperaties zoals 
FrieslandCampina.

‘Het enige waar boeren op kunnen 
sturen is de kostprijs, als ze die 
maar zo laag mogelijk houden, is 
de kans groter dat ze uiteindelijk 
wat overhouden. Nóg een reden 
dus om grond zo intensief 
mogelijk te gebruiken.’ Daarom 
ondersteunt Aardpeer niet 
alleen duurzame boeren, maar 
ook voedselinitiatieven die de 
voedselketen willen veranderen, 
zoals een voedselbos.

Voor boeren is er één harde 
eis om Aardpeer-boer te zijn: 
ze mogen geen kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruiken. En dat is een 
ondergrens, legt Van der Veer uit, 
want boeren moeten laten zien 
dat ze verder willen gaan met 
verduurzaming. Zo’n plan wordt 
getoetst aan een aantal pijlers: 
oog voor milieu, biodiversiteit, 
dierenwelzijn en duurzaamheid; 
goede werkomstandigheden en 
verbinding met de omgeving, én 
economische duurzaamheid.

Aardpeer evalueert jaarlijks of 
de beloftes zijn gehouden, en of 
het volgende jaarplan ambitieus 
genoeg is. Zo niet, dan volgt een 
gesprek met de boer en eventueel 
een boete. In het ergste geval 
wordt de overeenkomst opgezegd.

Burgers die obligaties kopen 
mogen zo betrokken zijn als ze 
zelf willen. ‘Dat kan gaan van 
investeren in je luie stoel tot 
actief bijdragen’, aldus Van der 
Veer. Je kunt een obligatie kopen 
en het daarbij laten. Je kunt ook 
investeren in één specifiek bedrijf, 
meedenken over het bedrijfsplan, 
of actief meehelpen op een 
boerderij. Of je kunt zélf een 
initiatief indienen waar je een stuk 
grond voor wil gebruiken.

‘We hebben wel allemaal 
een klein stukje van de 
oplossing.’

Van der Veer: ‘Als mensen 
mede-eigenaar van de grond 
zijn, willen ze misschien ook 
weten wat er gebeurt op die 
grond, wie het bewerkt en 
hoe, en of er pesticiden of 
chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt. We willen een 
grondfonds waar iedereen bij 
kan participeren. Niemand heeft 
namelijk dé oplossing, maar we 
hebben wel allemaal een klein 
stukje van de oplossing.’

EEN NIEUWE ECONOMIE

Waarom is het aan burgers 
om grond op te kopen voor de 
landbouwtransitie? Is dat geen 
taak voor de politiek? En hoe zit 
het met het grote deel van de 
landbouwgrond – ongeveer twee 
derde – dat nu al staatsbezit is?

Soer: ‘Het lijkt misschien alsof wij 
vinden dat verandering van de 
private sector moet komen. Dat is 
niet zo, maar ik geloof wel dat grote 
veranderingen en bewegingen 
van onderop ontstaan. Wij laten 
zien hoe het kan, geven boeren de 
ruimte om het goede voorbeeld te 
geven en nodigen de politiek uit 
ons te volgen.’

Aardpeer is daarom in gesprek 
met het Nederlandse ministerie 
van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en met lokale 
en regionale politici, om te 
onderzoeken of Aardpeer grond 
die staatsbezit is, op dezelfde 
manier zou kunnen beheren. Later 
hoopt Soer ook internationale 
samenwerkingen aan te gaan.

Aardpeer is namelijk niet de eerste 
met dit idee. 

‘Op Europees niveau is een 
bredere Access to Land-beweging 
gaande, van tal van initiatieven 
die de grond weer in handen van 
de burger willen krijgen.’

Uiteindelijk wil Aardpeer dat 
een derde van alle Nederlandse 
landbouwgrond volgens hun 
principes beheerd wordt. Soer 
durft nog groter te dromen. Zij 
hoopt uiteindelijk álle grond 
eigendom van Aardpeer – en 
dus van burgers – te maken. Ze 
stelt zich graag een nieuw soort 
economie voor. Eén waarbij elke 
investering die wordt gemaakt, 
bijdraagt aan een betere toekomst 
voor volgende generaties. 

‘Er zijn genoeg mensen met goede 
ideeën, maar ze moeten wel het 
geld krijgen om die te realiseren.’

-----

‘We willen dat de 
boer de vruchten 
van zijn duurzaam 
beheer kan 
plukken’
Net zoals Aardpeer in Nederland 
wil de Vlaamse coöperatie 
en vzw De Landgenoten de 
landbouwgrond teruggeven aan 
de (bio)boer.

door Simon Dequeker

Als vzw ontvangt De Landgenoten 
schenkingen, via de coöperatie 
worden aandelen verkocht. 
Met de inkomsten koopt ze 
landbouwgrond in Vlaanderen op, 
om nadien voor een zacht prijsje 
aan bioboeren te verhuren. ‘Zo 
vangen we de hoge kostprijs van 
grond met velen samen op en 
krijgen boeren de kans om op een 
duurzame manier in hun bedrijf 
te investeren’, vertelt Petra Tas, 
coördinator van De Landgenoten.

Zoals bij Aardpeer mogen boeren 
geen kunstmest en chemische 

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://www.accesstoland.eu/
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bestrijdingsmiddelen gebruiken. 
Maar ze moeten zich ook laten 
certificeren als bioboer. ‘Om te 
verzekeren dat ze duurzaam 
werken. Al zien we dat dit ook voor 
hen een minimum is, want ze gaan 
vaak nog verder dan de officiële 
normen voor het biolabel’, zegt Tas.

Duurzaamheid betekent voor 
De Landgenoten ook lokaal 
produceren en een connectie 
maken met de mensen uit de 
omgeving. ‘We verwachten dat de 
boeren verbinding zoeken, door 
bijvoorbeeld lokale scholen uit te 
nodigen. Boeren mogen niet op een 
eilandje staan’.

Geïnteresseerde boeren moeten 
natuurlijk hun financiële zaakjes 
op orde hebben, maar ‘eens we 
de grond aan iemand gunnen, is 
dat voor de rest van zijn carrière’, 
vervolgt Tas. ‘Die zekerheid is heel 
belangrijk, want zo weet de boer 
dat hij ook de vruchten van zijn 
duurzaam beheer zal plukken.’

Momenteel heeft De Landgenoten 
33 hectare landbouwgrond, waar 
samen 13 boeren op een biologische 
manier te werk gaan. Tas vertelt dat 
er dit jaar nog minstens 6 hectare 
bijkomt. ‘Het voornaamste doel 
is meer grond te bemachtigen, 
zodat we nog meer boeren kunnen 
helpen. Daarnaast zijn we ook op 
zoek naar ambassadeurs, want 
maar weinig mensen beseffen dat 
er zo’n groot grondprobleem in de 
Vlaamse landbouw is.’

-----

Dit artikel over Aardpeer 
verscheen eerder bij OneWorld 
en werd geschreven door Roxane 
Soudagar. Simon Dequeker 
vulde het artikel voor MO* 
aan met informatie over De 
Landgenoten en de actie van 
Boerenforum.

Radio-interview met Tijs 
Boelens in de ochtend

INTERNATIONALE DAG VAN DE BOERENSTRIJD: 
“WE MOETEN INVESTEREN IN LOKALE 

VOEDSELSTRATEGIE”

op Radio 1 op 17 april 2021 

De Ochtend
Het is de internationale dag van de boerenstrijd vandaag, wereldwijd voeren 
boeren actie voor een betere toegang tot landbouwgrond. En het zal u 
misschien verbazen maar ook in ons land wordt die strijd gevoerd want ook 
bij ons wordt landbouwgrond almaar schaarser. De actie heet ‘Grond voor 
voedsel. Tijs Boelens, bioboer in het Pajottenland en woordvoerder van 
Boerenforum vertelt wat er aan de hand is.

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-
de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/wat-als-burgers-samen-alle-landbouwgrond-bezaten/
https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/internationale-dag-van-de-boerenstrijd-we-moeten-investeren-in-lokale-voedselstrategie
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WAT HEBBEN BRAZI-
LIAANSE SOJA-IMPORT 
EN BELGISCHE FRIE-
TEXPORT MET ELKAAR 
TE MAKEN?

IS DIT ECHT DE 
LANDBOUW DIE WE 

NODIG HEBBEN?

LUC VANKRUNKELSVEN

27 APRIL 2021

Momenteel worden in de super-
markten vroege aardappelen uit 
Spanje en Israël aangeboden. 
Want, ja, onze Belgische patatten 
staan vooral in dienst van de ex-
porterende frietindustrie. Is dit 
echt de landbouw die we nodig he-
bben?, vraagt Wereldblogger Luc 
Vankrunkelsven zich af.

Op 17 april 1996 werden in de Brazi-
liaanse Amazone 19 landloze boeren 
vermoord. Sindsdien werd deze dag 
internationaal uitgeroepen tot dag 
van de boerenstrijd. In Vlaanderen 
hielden Boerenforum en andere or-
ganisaties die zaterdag een actie 
rond ‘de moeilijke toegang tot grond’.

Terwijl Boerenforum, in samenwer-
king met diverse organisaties de in-
ternationale Boerenstrijddag in Bel-
gië vaste grond doet krijgen, doen de 
supermarkten in samenspraak met 
de Belgian Feed Association nog eens 
een charme-offensief i.v.m. “duur-

zame soja”.

Terwijl zaterdag in Oosterzele de fo-
cus vooral lag op “toegang tot grond”, 
had de actie zondag 18 april aan de 
aardappelfabriek van Clarebout in 
Frameries nabij Bergen als thema 
“export, gestuwd door agro-industrie 
versus boerenlandbouw en agro-eco-
logie”.

Moeten we met zijn allen fier zijn dat 
postzegel België de number one is in 
de export van aardappelproducten?

In Frameries was het alsof ik me aan 
de Amazonerivier in Santarém be-
vond. Cargill pootte daar illegaal een 
sojafabriek neer om de soja sneller 
op de schepen richting Rotterdam en 
China te kunnen laten vertrekken.

Cargill spreekt over “duurzame” soja, 
zoals Delhaize en co het over hun 
ambities van zogenaamd duurzame 
soja hebben. De megafabriek van 
Clarebout werd er ook aanvankelijk 
zonder vergunning neergezet. Maar 
zoals in Brazilië wordt dat achteraf 
wel “geregeld”.

SILO’S AAN BEIDE 
KANTEN VAN DE 
OCEAAN

In Brazilië zie ik nu in bijna heel het 
land immense sojasilo’s staan. In 
Frameries staan ook enorme silo’s 
om aardappelen op te slaan en een 
fabriek waar de diepgevroren aar-
dappelproducten voor de export 
zitten te wachten.

België voert 90 procent van zijn aar-
dappelproducten uit en bedreigt 
zo kleine familiale boeren, bv. in de 
Andes, waar de aardappel nota bene 
oorspronkelijk vandaan komt.

Het is weekend en toch staan er 
drie diepvriesmastodonten van 
vrachtwagens: uit Italië, Roemenië 
en Polen. Dat is nog wel in Europa, 
maar er heerst al jaren een frietoor-
log tussen België en Brazilië; tussen 
België en Colombia.

Dat verhinderde de Vlaamse en 
Waalse Ministers van landbouw 

niet om met de Coronacrisis de ge-
dupeerde aardappelsector ieder 10 
miljoen euro toe te schuiven. 20 mil-
joen samen dus. Crevits gaf zelfs nog 
1 miljoen euro om een nieuwe aar-
dappelfabriek van Aviko Belgium in 
Poperinge te bouwen. Deze fabriek 
zal een jaarlijkse productiecapaciteit 
hebben van 175.000 ton diepgevro-
ren frieten en 11.000 ton aardappel-
vlokken.

België voert 90 procent van zijn aar-
dappelproducten uit en bedreigt 
zo kleine familiale boeren, bv. in de 
Andes, waar de aardappel nota bene 
oorspronkelijk vandaan komt. Onze 
Noord-Zuidrelaties worden door deze 
praktijken verziekt, maar ook de rela-
tie met duurzame boerenlandbouw 
in België/Europa, de relatie met een 
gezonde bodem, volksgezondheid, 
(agro)biodiversiteit, etc.

Is dit echt de landbouw die we nodig 
hebben, in tijden dat we dringend ac-
tie moeten ondernemen om de extre-
me opwarming van de aarde tegen te 
gaan? Diepvriesproducten naar Bra-
zilië of Roemenië vervoeren hoort 
daar niet echt bij.

RECONVERSIE MIJNEN?

Voorlopig worden de frieten van 
Clarebout nog in Komen gepro-
duceerd en in Frameries opgeslagen 
en geëxporteerd. De bedoeling is 
om er nog een grote fabriek naast te 
zetten om de frieten daar ter plekke 
te produceren. Dat zou 2800 ton per 
dag meebrengen en een veelvoud 
aan vrachtwagens.

Zoals de fabriek in Santarém de 
ontbossing aanzuigt voor soja-mo-
nocultuur, zo hypothekeren mega 
aardappelfabrieken onze Vlaamse 
en Waalse akkers. We zitten in de Bo-
rinage. De terrils van de voormalige 
mijnindustrie zijn nog goed zicht-
baar. Het industrieterrein ligt tussen 
deze historische heuvels. Het is goed 
dat er reconversie kwam voor de te-
loorgegane mijnbouw, maar hoort 
zo’n megapatattenfabriek daarbij? 
De plaatselijke bevolking verzet er 
zich alleszins heftig tegen.

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://www.mo.be/wereldblog/frietexport-is-dit-echt-de-landbouw-die-we-nodig-hebben
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Zoals de fabriek in Santarém de 
ontbossing van Amazone en Cerra-
do aanzuigt voor soja-monocultuur, 
zo hypothekeren deze en andere fa-
brieken onze Vlaamse en Waalse ak-
kers. Het zwengelt de vernietigende, 
veel gif gebruikende monocultuur 
van aardappelen in ons land aan. 
Samen met de diepvriesgroenten ja-
gen ze mee de grondprijzen op.

Moeten we met zijn allen fier zijn dat 
postzegel België de number one is 
in export van aardappelproducten? 
Wie wordt in Brazilië beter van de 
(duurzame) sojawaanzin? Wie wordt 
in België beter van deze friethisto-
rie? Of van de diepvriesindustrie in 
West-Vlaanderen?

DUURZAAM MET 
GEWELD EN GIF

Hoe kan de overzeese soja ooit duur-
zaam genoemd worden, als het om 
gebieden gaat die vijftien jaar ge-
leden nog illegaal ontbost werden 
en waar volkeren verjaagd en ver-
giftigd worden? Vliegtuigen spuiten 
landbouwgif, dat in Europa gepro-
duceerd wordt, maar waarvan het 
gebruik op ons eigen continent ver-
boden is.

De soja wordt vervolgens soms 2000 
km. per camion over het land ver-
voerd en dan 10.000 km. met erg 
vervuilende zeeschepen naar onze 
voedertroggen. Is deze energieba-
lans ooit gemaakt? Wordt deze CO2-
uitstoot in al de schakels meegeteld 
bij de uitstoot van onze zó geroemde 
Vlaamse landbouw(export)?

Er zijn hoopvolle initiatieven. Omdat 
de sojaprijs, omwille van de groeien-
de vraag van China, structureel hoog 
blijft, begint dezelfde Vlaamse Mi-
nister van Landbouw onderzoek te 
stimuleren naar eigen eiwitbronnen 
voor onze Vlaamse akkers. Misschien 
kan ze ook eens onderzoek financie-
ren naar agro-ecologische aardap-
pelteelt.

Momenteel worden in de super-
markten vroege aardappelen uit 
Spanje en Israël aangeboden. Want, 
ja, onze Belgische patatten staan 
vooral in dienst van de exporterende 
frietindustrie.

https://www.mo.be/wereldblog/
f r i e t e x p o r t- i s - d i t - e c h t- d e -
landbouw-die-we-nodig-hebben

Photo : Wouter Hagens  
Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://www.mo.be/wereldblog/frietexport-is-dit-echt-de-landbouw-die-we-nodig-hebben
https://www.mo.be/wereldblog/frietexport-is-dit-echt-de-landbouw-die-we-nodig-hebben
https://www.mo.be/wereldblog/frietexport-is-dit-echt-de-landbouw-die-we-nodig-hebben
https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
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Vilt - 15 Apr. 2021

VERSCHILLENDE 
ORGANISATIES VRAGEN 

AANDACHT VOOR 
INTERNATIONALE 

BOERENSTRIJDDAG

Tijdens de Internationale dag van 
de Boerenstrijd, die plaatsvindt 
op zaterdag 17 april, willen een 
aantal organisaties actie voeren 
om aandacht te vragen voor een 
betere toegang tot grond, voor 
familiale landbouw en voor minder 
technologische afhankelijkheid.

Sinds 1996 is 17 april uitgeroepen tot 
de Internationale Boerenstrijddag. 
Toen liep een protestactie door 
Braziliaanse landloze boeren fataal 
af. Zij kwamen op straat voor het 
recht op grond. De Braziliaanse 
politie nam de demonstranten onder 
vuur en doodde daarbij 19 mensen. 
Drie mensen stierven later nog aan 
hun verwondingen en 69 mensen 
raakten gewond. La Via Campesina, 
dat kleine landbouwers over heel 
de wereld verenigt, is de drijvende 
kracht achter deze boerenstrijddag.

“Al 25 jaar voeren we op deze 
dag actie tegen het destructieve 
kapitalistische model dat de oorzaak 
is van honger, ongelijkheid en de 
klimaatcrisis. Voedselsoevereiniteit 
staat centraal in onze strijd”, zo is 
te lezen op de website van La Via 
Campesina. Voor deze editie heeft het 
zijn leden en bevriende organisaties 
opgeroepen om een dimensie van 
voedselsoevereiniteit te kiezen die 
de realiteit van de lokale context 
weerspiegelt.

GROND VOOR VOEDSEL

Boerenforum, een beweging 
in Vlaanderen die pleit voor 
een boerenlandbouw die agro-
ecologische praktijken hanteert, 
heeft het thema grond uitgekozen als 
lokaal actiepunt. “Landbouwgrond 
wordt steeds schaarser en duurder. 
Ze wordt opgeslokt door destructieve 
agro-industrie, verdwijnt onder 
beton of valt ten prooi aan speculatie, 
verpaarding en vertuining. Als we nu 
niet ingrijpen, hebben we binnenkort 
geen grond voor voedsel meer”, 
verklaart de organisatie de keuze 
voor het actiethema.

Op zaterdag 17 april zullen aanhangers 
van Boerenforum een campagne 
lanceren in Oosterzele waarbij ze 
vlaggen zullen plaatsen met daarop 
de slogan ‘grond voor voedsel’. “Deze 
locatie is niet toevallig gekozen”, 
aldus Tijs Boelens, woordvoerder 
van Boerenforum. “Men wil op 
die plaats de N42 verbreden en/
of omleggen. Daarbij worden 
woonwijken, landbouwgrond en 
natuur niet ontzien. Een onteigening 
van 13 hectare landbouwgrond en 
privéwoningen dreigt. Samen met 
Wervel, Climaxi en FIAN België willen 
we dit aanklagen.”

Ook het oneigenlijk gebruik van 
landbouwgrond is een doorn in het 
oog van de organisaties. “Meer dan 15 
procent van de landbouwgrond wordt 
vandaag gebruikt voor privétuinen 
en hobbypaarden. De veelzijdige 
vraag naar landbouwgrond deed de 

prijzen de afgelopen jaren de pan uit 
swingen. Voor boerinnen en boeren 
is het daardoor bijna onmogelijk om 
de weinige grond die nog vrijkomt te 
verwerven”, klinkt het. In een nota 
heeft Boerenforum een visie rond 
grond uitgewerkt. “Die belicht de 
complexiteit van het probleem en 
formuleert eisen voor het beleid”, 
aldus Boelens.

PROTEST TEGEN 
AARDADAPPEL-
VERWERKENDE  
INDUSTRIE 

Naast de inname van grond door 
andere sectoren en actoren, maakt 
de organisatie zich naar eigen zeggen 
ook zorgen over concurrentie binnen 
de landbouw. “Zo neemt de productie 
van aardappelen voor export 
van frieten steeds meer grond in, 
aangestuurd door een snel groeiende 
aardappelindustrie”, vertelt Boelens.

Om dat aan te klagen voert Réseau 
de Soutien à l’Agriculture Paysanne 
(RéSAP) op zondag 18 april actie in 
Wallonië tegen de bouw van de nieuwe 
aardappelfabriek van Clarebout 
Potatoes in Frameries. “Indien de 
fabriek er komt, zal de vraag naar 
aardappelen enorm stijgen, met een 
hogere druk op grond tot gevolg. 
Vandaar dat wij onze Waalse collega’s 
zullen steunen in dit protest”, luidt 
het bij Boerenforum. Sinds 12 april 
worden de Waalse ministers Borsus, 

https://cloud.fian.be/s/YtJBoFCESc86Fia
https://youtu.be/yMVXSJY9fn0
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Tellier, Di Rupo en Clarinval ook 
online geïnterpelleerd om te ijveren 
voor «de stopzetting van het project 
en om structurele politieke steun te 
vragen voor de familiale landbouw 
en boeren».

Het collectief RéSAP meent 
dat de Clarebout-fabriek in 
Frameries symbool staat voor de 
mistoestanden in de Belgische 
aardappelverwerkende industrie. 
Volgens het netwerk is de productie 
op 30 jaar tijd vertienvoudigd om aan 
supermarkten en fastfoodrestaurants 
te kunnen leveren. “Dit model 
gaat gepaard met een sterke druk 
op de landbouwgronden, die nu 
gereserveerd worden voor export 
in plaats van zelfvoorzienende 
landbouw”, aldus RéSAP.

SMART FARMING MOET 
OP DE SCHOP
Eerder deze week was er al een 
online actie van de beweging Boeren 
Façade Paysanne tegen de uitrol van 
‘boerderijen 4.0’.

Daarmee wilden de actievoerders 
het overleg van het Europees 
comité van constructeurs van 
landbouwmachines (CEMA), dat 
online doorgaat, virtueel verstoren. 
Dat deden ze door boven de 
ingang van het CEMA-gebouw in 
de Reyerslaan in Brussel een groot 
spandoek te ontrollen met de 
boodschap ‘Smart farming destroys 
a farmer’s work’.

De beweging stelt de promotie van 
een geconnecteerd model aan de 
kaak. Dat model is voordelig voor 
grote landbouwbedrijven maar 
onaangepast aan kleine boerderijen 
waardoor die zich blijvend in de 
schulden zouden stoppen om 
machines te betalen. De actiegroep 
wijst er ook op dat de landbouwers 
hun hand over het onderhoud van 
dergelijke geconnecteerde systemen 
verliezen. “Boerderijen hebben op 
die manier geen voeling meer met de 
aarde en technologie (GPS, drones, 
op afstand bestuurbare tractoren...) 
neemt de bovenhand op de mens”, 
luidt het.

https://vilt.be/nl/nieuws/
verschillende-acties-willen-
aandacht-vragen-voor-
internationale-boerenstrijddag
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Boerenforum protesteert tegen verdwijnen van landbouwgrond 

Boeren waarschuwen: ''Binnenkort 
geen grond voor voedsel meer over" 
GIJZENZELE 

Het Boerenforum hield zater
dag een actie op een veld 
langs de N42 in Gijzenzele. 
Leden protesteerden tegen 
het verdwijnen van land
bouwgrond. 

JOHAN VAN BEVER 

Sarnen met ondersteunende or
ganisaties koos Boerenforum de 
'Internationale dag van de Boe
renstrijd' uit om betere toegang 
tot grond voor boeren te vragen. 
Het was tegelijk de start van een 
campagne met vlaggen met als op
schrift 'grond voor voedsel'. 
"We willen laten zien dat land

bouwgrond steeds schaarser 
wordt," legt bioboer Tijs Boelens 
uit." 

N42 van twee naar vier rijstroken 

Landbouwgrond wordt ingeno
men door industrie, verstedelij
king, wegen, speculatie en mensen 
die er tuinen of paardenweides 
van willen maken. Maar daar is 
ook de concurrentie van groot
schalige en destructieve agro-in
dustrie. Hier wordt 60 procent 
van de boeren door getroffen. De
ze trends moeten dringend aange
pakt worden of er is binnenkort 
geen grond voor voedsel meer 

over." 

Bioforum hield de actie op een 
stuk landbouwgrond naast de N42 
in Gijzenzele, samen met Wervel, 
Climaxi en FIAN België. Het is 
precies die N 42 waar stroken 
landbouwgrond zullen verdwij
nen voor de verbreding van de 
weg van twee naar vier rijstroken. 
"Tussen Wetteren en Geraards

bergen wordt de N42 een auto
strade door de Vlaamse Ardennen, 
een baan die Nederland met 
Frankrijk verbindt. Daarbij wor
den woonwijken, landbouwgrond 
en natuur niet ontzien. Op ver-

gopress 
lnnovating Digital Content 

schillende plaatsen voert de be
volking actie en lanceert men juri
dische procedures tegen de gang 
van zaken. de verbreding van de 
N42 neemt heel wat landbouw
grond in beslag, dat alles in de 
hoop dat het vrachtverkeer enkele 
minuten rijtijd kan winnen", 
voert het Boerenforum aan. 

Schadelijk of onnodig 

De actievoerders vinden dat het 
vaak gaat om investeringen die 
niet wenselijk, schadelijk of onno
dig zijn, ofwaarvoor alternatieven 
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gevonden kunnen worden. " Elke 
dag verdwijnt 7 hectare open 
ruimte waarvan een groot deel 
landbouwgrond. Het probleem is 
voldoende gekend en in kaart ge
bracht, maar politieke maatrege
len blijven uit. De instrumenten 
die al worden uitgewerkt, dreigen 
hun doel voorbij te schieten. Eind 
maart sprak een ongeziene coali
tie van landbouwers, natuurbe
schermers, architecten en steden
bouwkundigen zich nog uit tegen 
de Vlaamse betonstopplannen 
omdat ze niet zullen leiden tot de 
nodige bouwshift." 
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Tijs Boelens is spreekbuis op ‘Internationale dag
van de boerenstrijd’

landbouw, tuinbouw, groenten, fruit, gezond, ecologie, bio, leefmilieu
GOOIK / PEPINGEN

Op 19/04/2021 om 10:01
Gepubliceerd door: Freddy Kempeneer

Het Boerenforum voerde zaterdag actie in Oosterzele. Bio-landbouwer Tijs Boelens uit Gooik is woordvoerder
van deze organisatie. Hij ziet ook in onze regio veel landbouwgronden verloren gaan en pleit resoluut voor
agro-ecologie.

Naar aanleiding van de internationale dag van de boerenstrijd voert Boerenforum samen met ondersteunende
organisaties, actie voor een betere toegang tot grond voor boerinnen en boeren. Het is de kick-o� van een campagne
waarin ze vlaggen plaatsen met daarop «grond voor voedsel» op landbouwgronden in Vlaanderen die dreigen te
verdwijnen.

Blijft er nog grond voor voedsel over?

“Landbouwgrond wordt steeds schaarser en duurder. Ze wordt opgeslokt door destructieve agro-industrie, verdwijnt
onder beton of valt ten prooi aan speculatie, verpaarding en vertuining.  
Als we nu niet ingrijpen, hebben we binnenkort geen grond voor voedsel meer!”, waarschuwt het Boerenforum.

“We willen laten zien dat landbouwgrond steeds schaarser wordt omdat ze enerzijds wordt ingenomen door
industrie, verstedelijking, wegen, speculatie en mensen die er tuinen of paardenweides van willen maken en
anderzijds door concurrentie van grootschalige en destructieve agro-industrie. Deze trends moeten dringend
worden aangepakt of er is binnenkort geen grond voor voedsel meer over”, legt bioboer Tijs Boelens uit.

Erasmus en Pajottenland

Tijs Boelens stond zaterdag op de barricaden in Oosterzele maar voelt ook in eigen streek de verpletterende druk van
bebouwing en schaalvergroting in de landbouw. “Kleine landbouwprojecten zoals onze Groentelaar kijken met
ongerustheid naar de bouwwoede rond het Erasmusziekenhuis. We zien dat de open ruimte daar vol gebouwd wordt
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terwijl die beter zou gevrijwaard worden voor een voedselstrategie. Er liggen daar nog veel landbouwgronden,
dikwijls eigendom van OCMW’s, waarvan we hopen dat ze weer niet weer opgeo�erd worden aan een zoveelste
golfdossier, maar dat ze wel een landbouwbestemming krijgen. Zo kan er beter gewerkt worden aan “Grond voor
voedsel, dicht bij de grootstad.”

Elke morzel grond

‘Als kleine landbouwers kijken we naar elke morzel grond. We hopen dat ook in het Pajottenland alle gemeenten
aandacht hebben voor het vrijwaren van landbouwgronden en het uitbouwen van een lokale voedselstrategie. De
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten pikte deze term alvast al op als een werkbaar concept.’

Ruilverkaveling

Tijs Boelens moest zijn gemeente verlaten om voldoende bewerkbare grond te vinden voor zijn bio-tuinbouwbedrijf.
Hij vond die in Pepingen. De gemeente Gooik en de VLM hebben al heel veel energie gestoken in de voorbereiding
van de grootste ruilverkaveling ooit in Vlaanderen en de VLM kocht al meer dan 70 hectaren grond op. “Moest die
ruilverkaveling echt dienen om een lokale voedselstrategie en waterberging uit te bouwen, kan ik er achter staan.
Maar daar zijn we lang nog niet. De vergroting van percelen zal het de kleine landbouwers nog moeilijker maken en
de grote ondernemingen vrij spel geven om gemakkelijker grotere percelen op te komen. De lokale overheden en de
VLM moeten meer werk maken van agro-ecologische principes. We weten dat er binnen de VLM mensen zijn die dat
kunnen, maar ze moeten volop kansen krijgen”, meent Tijs Boelens.

Beton tussen Nederland en Frankrijk

Een ander voorbeeld van goede landbouwgrond die verdwijnt onder beton van autowegen vinden we in Oost-
Vlaanderen. Daar wil men de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen verbreden en/of omleggen om zo een
autostrade door de Vlaamse Ardennen te maken, die Nederland met Frankrijk verbindt. Daarbij worden woonwijken,
landbouwgrond en natuur niet ontzien. Op verschillende plaatsen voert de bevolking actie en lanceert men
juridische procedures tegen de gang van zaken. Zo ook in Oosterzele, waar Boerenforum, Wervel, Climaxi en FIAN
België zaterdag actie voerden.

“Het nieuwe stuk N42 dat men hier vlak naast de al bestaande weg wil aanleggen, snijdt dwars door landerijen en
vereist een onteigening van 13 ha landbouwgrond en privéwoningen. De kosten worden geraamd op 11 miljoen
euro. Dat alles in de hoop enkele minuten tijd te winnen voor het vrachtverkeer. Deze zaak illustreert dynamieken die
we overal in Vlaanderen zien: boerinnen en boeren moeten wijken voor uitbreiding van industrie, woningen en
wegen. Vaak gaat het over investeringen die niet wenselijk, schadelijk of onnodig zijn, of waarvoor alternatieven
gevonden kunnen worden. Elke dag verdwijnt 7 ha open ruimte, waarvan een groot deel landbouwgrond. Het
probleem is voldoende gekend en in kaart gebracht, maar politieke maatregelen blijven uit. De instrumenten die al
worden uitgewerkt dreigen hun doel voorbij te schieten. Eind maart sprak een ongeziene coalitie van landbouwers,
natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen, zich nog uit tegen de Vlaamse betonstopplannen omdat
ze niet zullen leiden tot de nodige bouwshift.”

Oneigenlijk gebruik

De concurrentie voor landbouwgrond komt echter ook uit andere hoeken. Meer dan 15 procent van de
landbouwgrond wordt vandaag «oneigenlijk» gebruikt. In plaats van voedselproductie worden gronden gebruikt
voor privétuinen en hobbypaarden. De veelzijdige vraag naar landbouwgrond deed de prijzen de afgelopen jaren de
pan uit swingen. Voor boerinnen en boeren is het daardoor bijna onmogelijk om de weinige grond die nog vrijkomt
te verwerven.

Vermoord

Op 17 april werd wereldwijd actie gevoerd voor duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw. Dit ter nagedachtenis
van negentien boeren van de landloze boerenbeweging in Brazilië die op 17 april 1996 vermoord werden, in
opdracht van grootgrondbezitters. Naar aanleiding van deze internationale actiedag wil Boerenforum de aandacht
vestigen op het grondprobleem in België. Het is opvallend dat, ondanks het feit dat het probleem gekend is, er in de
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beleidsvisie van landbouwminister Hilde Crevits zo weinig aandacht naar uitgaat. De enige concrete maatregel die
naar voor wordt geschoven is een hervorming van de pachtwet. Een hervorming kan mogelijk een positieve impact
hebben, maar het grondprobleem is veel complexer en moet ook op andere fronten worden aangepakt.

“Daarom blijven wij op dezelfde nagel kloppen, zodat het grondprobleem op een globale manier wordt aangepakt.
Boerenforum werkte een visie rond grond uit (zie bijlage) die de complexiteit van het probleem belicht en eisen voor
het beleid formuleert”, gaat Tijs Boelens verder.

“Naast de inname van grond door andere sectoren en actoren, maken we ons ook zorgen over concurrentie binnen
de landbouw. Zo neemt de productie van aardappelen voor export van frieten steeds meer grond in, aangestuurd
door een snel groeiende aardappelindustrie. In Wallonië voeren de landbouworganisaties op zondag 18 april actie
tegen de bouw van een nieuwe aardappelfabriek in Frameries. Indien de fabriek er komt, zal de vraag naar
aardappelen enorm stijgen, met een hogere druk op grond tot gevolg. Naast onze eigen actie op zaterdag 17 april
zullen we de Waalse collega’s dit weekend steunen in Frameries.”

Ook in andere landen wordt dit weekend actie gevoerd. La Via Campesina, de grootste mondiale boerenbeweging,
riep op om actie te voeren voor voedselsoevereiniteit en tegen het huidige destructieve industriële landbouw- en
voedselsysteem dat honger, ongelijkheid, het verlies van biodiversiteit, uitputting van de bodem en de klimaatcrisis
veroorzaakt.

Ingezonden foto C FIAN
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1. DE SITUATIE VAN LANDBOUWGROND
IN VLAANDEREN

A. GROND IN VLAANDEREN
• Sinds 2000 daalde het aantal landbouwbedrijven 

met meer dan 40 % en steeg de gemiddelde
oppervlakte van het bedrijf met 60 %.

• Het ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt 33 %
en 14 % van Vlaanderen is verhard.

• Iedere dag neemt het ruimtebeslag toe met 7 ha.
• Tussen 2013 en 2018 steeg de prijs van landbouw-

grond in Vlaanderen met 35 %.
• 15% van het agrarisch gebied wordt niet agra-

risch benut.

B. ZONDER TOEGANG TOT GROND GEEN
DUURZAME LANDBOUW

Mondiale voedselsystemen worden vandaag gedo-
mineerd door de agro-industrie die steeds meer 
terrein wint. Dit leidt tot concentratie van grond in 
handen van investeerders en de marginalisering 
van kleine voedselproducenten. Tienduizenden 
landbouwers verdwijnen ieder jaar. Het huidige 
voedselsysteem vormt een bedreiging voor de 
verwezenlijking van het recht op voedsel voor 
burgers en voldoet niet aan de eisen van de samen-
leving voor gezond, duurzaam en toegankelijk 
voedsel dat bijdraagt aan de creatie van werk en 
lokale economische activiteit. 

De moeilijke toegang tot landbouwgrond voor 
boer·inn·en vormt één van de belangrijkste belem-
meringen voor het behoud en de verdere ontwikke-
ling van duurzame en lokale voedselproductie. 

Bovendien maakt de moeilijke toegang tot grond 
en de hoge prijzen de overname van boerderijen 
door nieuwe landbouwers bijna onmogelijk (zowel 
intra-familiaal als extern).

c. DE HUIDIGE OBSTAKELS VOOR TOEGANG TOT
GROND

• De daling van de voor landbouw bestemde en
gebruikte landbouwgrond ten gunste van andere 
sectoren en private doeleinden. Het ruimtebe-
slag neemt snel toe net zoals de verpaarding
en vertuining en niet agrarische economische
activiteiten op landbouwgrond.

• Daling van oppervlakte verpachte grond: grond
die vrijkomt van pacht wordt via korte termijn
contracten of seizoenspacht (cultuurcontracten) 
verhuurd. Hierbij zien we de opkomst van nieuwe 
intermediaire bedrijven, beheersvennootschap-
pen of -maatschappijen die zich tussen eigenaar
en landbouwer plaatsen. Of er wordt gekozen
om de grond te verhuren voor andere doeleinden 
die meer winst opleveren (zie puntje hierboven).

STANDPUNT GROND

https://boerenforum.wordpress.com/
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• Een steeds groter aandeel van het beschikbare
landbouwareaal gaat naar landbouwproductie
ten behoeve van export (bijvoorbeeld aardappe-
len), biobrandstoffen en voedergewassen voor
intensieve veeteelt (gras, mais,  gerst).

• Moeilijke overdracht tussen generaties omwille
van de hoge prijzen en de financialisering van
rechten (toeslagrechten, Nerdrechten enz).
Boer·inn·en die met pensioen gaan laten hun
gronden niet los omwille van subsidies (GLB en
MAP) en voordelige onderpacht.

• Gebrek aan transparantie op de grondmarkt
(huur en verkoop) van landbouwgrond en toe-
passing van niet legale praktijken (bedragen
onder de tafel). Dit bevoordeelt mensen met
betere connecties of meer koopkracht.

• Sterke prijsstijging van landbouwgrond. De
gebruikswaarde staat niet in verhouding met de
marktwaarde van grond en te lage inkomsten
voor boeren.

• Stijgende concentratie van grond en de sti-
jgende gemiddelde oppervlakte van landbouw-
bedrij-ven wat leidt tot een machtsconcentratie
op de grondmarkt.

• Financialisering van de grondmarkt: nieuwe
actoren, zoals industriële investeerders (ban-
ken, landbouwvennootschappen, pensioen-
fondsen) zien in grond een veilige en renderende 
belegging of bedrijven speculeren op een moge-
lijke bestemmingswijziging met grote financiële
meerwaarde.

• Privatisering van publieke gronden die ingezet
hadden kunnen worden voor het promoten van
lokale duurzame landbouw.

2. POLITIEKE POSITIE
Om duurzame voedselproductie en voedselsoe-
vereiniteit in de toekomst te garanderen is het de 
taak van de overheid om vandaag een klimaat te 
scheppen waarbinnen de boerenlandbouw gesti-
muleerd wordt. Onder boerenlandbouw verstaan 
we landbouw die eerlijke verloning garandeert. 
Zorgt voor een leefbare omgeving van mens, dier, 
plant, boer en natuur. Autonomie van grond, zaad, 
mest, technologie, infrastructuur en landbouwpro-
ducten worden gegarandeerd. Voedsel dat gepro-
duceerd wordt door autonome-solidaire bedrijven, 
de productie is zowel gericht op de markt als op 
de instandhouding van het bedrijf en de familie of 
coöperatieve groep. Deze bedrijven, coöperaties 
en niet-commerciële verenigingen zorgen samen 
voor gezond, lokaal en streekeigen voedsel, dat 

ze beschouwen als een recht voor iedereen. De 
boerenlandbouw is verwant met agro-ecologie en 
zet de klemtoon op de toepassing van ecologische 
principes in de landbouw en de hele voedselketen, 
consumeren inclusief. 

Een fundamenteel element in de verdere ontwikke-
ling van de boerenlandbouw en het garanderen van 
duurzame en sociale voedselproductie is toegang 
tot grond voor boer·inn·en. 

Bovendien is toegang tot grond voor boer·inn·en 
een mensenrecht zoals staat ingeschreven in artikel 
17 van de verklaring voor de rechten van Boer·inn·en 
en andere op het platteland werkzame personen. 
Dit artikel stelt onder andere dat Staten verplicht 
zijn om maatregelen te nemen met het oog op een 
brede en gelijkwaardige toegang tot grond en een 
beperking van een buitensporige concentratie en 
controle van de grond. 

Het officiele document, 73/165, United Nations 
Declaration on the Rights of Peasants and Other 
People Working in Rural Areas kan je terug vinden 
via deze link: https://undocs.org/en/A/RES/73/165. 

De vertaling naar het Nederlands kan je vinden 
op deze link: http://toekomstboeren.nl/
peasant-rights-declaration/
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Wij identificeren verschillende maatregelen die 
nodig zijn om de voornaamste belemmeringen voor 
toegang tot grond weg te werken. Deze maatrege-
len kunnen we groeperen onder 4 pijlers:

A. STRENGERE RUIMTELIJKE ORDENING
Grond die vandaag voor landbouw gebruikt wordt 
moet als landbouwgrond behouden blijven.  In 2018   
werd 618.965 ha benut als landbouwgrond. Deze 
grond moet behouden blijven. 

Toch kijken we met een open blik naar de vraag voor 
meer natuurgebied. We willen af van de tweespalt 
tussen landbouw en natuur en zijn voorstander 
van een combinatie. Natuurgebied kan dus enkel 
gecreëerd worden op landbouwgrond indien 
landbouwactiviteiten geïntegreerd worden. (Ook 
een agro-ecologische landbouw met een hoge 
gewas- en dierrotatie in combinatie met een lage 
energie-input kan er voor zorgen dan we in staat 
zijn om de Vlaamse bevolking integraal te voeden.) 
Hiervoor is constructief overleg met boerenorgani-
saties essentieel.

Ook het gebruik van landbouwgrond moet beter 
gecontroleerd worden en het oneigenlijk gebruik 
moet worden tegengegaan. Er moet een wettelijk 
kader worden gecreëerd waarbij men landbouw-
grond kan opeisen om ze van oneigenlijk gebruik 
terug naar landbouwgebruik te brengen.

Speciale aandacht moet uitgaan naar hoeves die 
dreigen uit handen van landbouwers te geraken 
wegens stopzetting landbouwactiviteiten. 
Hoeves moeten maximaal behouden blijven voor 
landbouwgebruik. In geen geval kunnen de omlig-
gende gronden met de hoeve verloren gaan. Hoeves 
waar de landbouwactiviteit geen plaats meer heeft 
moeten worden afgebroken.

Industrie-, woon- en kantoorgebouwen kunnen 
niet langer ten koste van landbouwgrond gebouwd 
worden. De betonstop dient uitgevoerd te worden. 

B. REGULERING VAN DE GRONDMARKT
Er moet gewerkt worden aan meer transparantie 
op de grondmarkt door middel van de creatie van 
een grondtransactie-observatorium. Dit observato-
rium moet informatie verzamelen en publiek maken 
over de verkoopprijs, het perceel (gebouwen, al dan 
niet verpacht), type verkoper (particulier, publiek, 
bedrijf) en type aankoper. 

Bovendien moet de functie van de huidige gronden-
bank worden uitgebreid van een vooral organise-
rende functie naar een regulerende functie. 

Dit zou kunnen inhouden dat de grondenbank een 
voorkeursrecht kan inzetten of een transactie kan 
annuleren   indien de transactie een gevaar vormt 
voor de vooraf bepaalde doelstellingen van het 
grondbeleid en de grondenbank. Deze doelstel-
lingen moeten onder andere toegang voor jonge 
en startende landbouwers en een transitie naar 
duurzame en sociale landbouw en voedselsystemen 
bevatten. 

c. HERVORMING VAN DE PAcHTWET
De pachtwet is verouderd en moet herzien worden 
zodat pacht terug toegankelijk wordt voor (startende) 
landbouwers. De hervorming moet vertrekken van 
volgende uitgangspunten: landbouwgrond moet 
worden ingezet voor lokale voedselproductie en 
speciale aandacht moet gaan naar toegankelijk-
heid voor startende boer·inn·en. Bovendien moet 
er voldoende (loopbaan) zekerheid voor de boer·in 
worden gegarandeerd.

Het doorverpachten via cultuurcontracten aan 
hogere prijzen om de pachtwet te omzeilen moet 
worden tegengegaan. In plaats daarvan moet ruil-
pacht onder boer.inn.en gestimuleerd worden. 
Dit kan leiden tot meer samenwerking tussen 
boer·inn·en en is goed voor de biodiversiteit en de 
kwaliteit van de grond. 

Door middel van extra fiscale stimulansen moeten 
pachtcontracten van lange duur worden aangemoe-
digd om meer zekerheid voor de boer·in te garande-
ren (loopbaanpacht). 

Er dient een duidelijke regeling te worden uitgewerkt 
rond vaste pachtprijzen die rekening houden met 
zowel rentabiliteit voor de eigenaar als met de 
inkomsten-opbrengsten die op de grond gepro-
duceerd worden. Lage officiële pachten met onwet-
telijke bij-betalingen dienen te worden tegengegaan. 
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Eigenaars moeten via  sancties en/of stimulansen 
aangezet worden om hun grond te verpachten 
in plaats van te verhuren onder korte termijn 
contracten of voor niet agrarisch gebruik. 

Beheersovereenkomsten in de vorm van kort-
durende gebruiksovereenkomsten om de pachtwet 
te omzeilen moeten gestopt worden. De Pachtwet 
moet ook van toepassing zijn op natuurgronden. 
Beheer van natuurgronden dient zoveel mogelijk te 
worden uitgevoerd door boer.inn.en. 

Het moet mogelijk worden om   maatschappelijke 
clausules toe te voegen met criteria inzake duur-
zaamheid en/of werkgelegenheid voor de boer·in. 
Dit biedt de mogelijkheid om grond die nu niet 
verhuurd wordt vrij te maken op basis van goodwill 
van eigenaars.

D. BEHOUD VAN PUBLIEKE GRONDEN
Tussen 2014 en 2017 verkochten steden en 
gemeenten 3200 ha publieke grond, waaronder een 
groot deel landbouwgrond. We kunnen spreken van 
een uitverkoop. Hierdoor verliezen we belangrijke 
hefbomen voor duurzame voedselproductie en het 
reguleren van de grondmarkt. 

In de eerste plaats moet er een moratorium komen 
op de verkoop van publieke gronden en moeten 
alle  publieke eigendommen (Vlaams, steden, 
gemeenten, OCMW’s en kerkfabrieken) in kaart 
worden gebracht en moet de informatie (ligging, 
al dan niet verpacht, gebouwen inbegrepen en 
eigenaar) publiekelijk toegankelijk zijn. De gronden 
moeten nadien worden ingezet om de transitie naar  
lokale, sociale en duurzame voedselproductie te 
stimuleren. 

Boeren en burgers moeten geconsulteerd worden 
om te bepalen hoe de gronden worden ingezet om 
de maatschappelijke meerwaarde te maximalise-
ren. Dit binnen de krijtlijnen van het behoud van de 
landbouw-en voedselfunctie.

Het nieuwe systeem van recht van voorkeur moet 
correcter toegepast worden. In principe moet een 
overheid die gronden op de markt wil brengen, deze 
eerst aanbieden aan VLM voor het recht van voorkeur 
(niet te verwarren met recht van voorkoop). 
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Deze visienota werd opgesteld door Boerenforum

Met de steun van FIAN Belgium, Wervel en climaxi

Mede ondertekend door
 Oxfam-België, Werkgroep Natuurlijk Imkeren, Voedselteams, De Hongerige Stad, Boer’nBuurthuis-De Creeser, 
Mouvement d’Action Paysanne, Boeren en Buren, Solidagro, Landwijzer, Broederlijk Delen, Oost-West Centrum, 
Linked.Farm, Bioforum, Greenpeace België en  Europese Coördinatie Via Campesina, Csa-Netwerk. Extinction 
Rebellion
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